ຄວາມໝາຍ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງທະນາຄານທລະກິ
ທະນາຄານທລະກິດ
ສະບາຍດີທານຜອານທີ່ຮັກແພງ, ໃນຍກສະໄໝທີ
ໃນຍກ
ກ
່ ານພັດທະນາດາເນີນໄປຢາງວອງໄວນີ້ ວຽກງານການ
ວຽກງານການທະນາຄານຖືເປນອີກ
ວຽກງານໜຶ່ງທີຕ
່ ອງໄດມີການພັດທະນາປບປງໃຫທັ
ໃຫທັນກັບຍກສະໄໝ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດຢສະເໝີ ຊຶ່ງບັນດາທະນາຄານທລະກິດ
ແມນໄດມີການສາງຜະລິດຕະພັນໃໝໆຂຶ້ນມາ ລວມເຖິງພັດທະນາຮບແບບວິທີການຊາລະໃຫມີຄວາມຫຼ
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທັນສະໄໝ
ຫຼາຍຂຶຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການ ແລະ ສາງຄວາມສະດວກວອງໄວໃຫແກຜໃຊບໍລິການ ແລະ ລກຄາ. ໃນປດຈບັນ
ທະນາຄານທລະກິດທີ່ເປດໃຫບໍລິການຢ ສປປ ລາວ ແມນມີຈານວນຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ຊຶ່ງບັນດາທະນາຄານທລະກິດເຫຼົາານັ້ນລວນ
ແລວແຕເປນອົງປະກອບສາຄັ
ສາຄັນທີ່ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ. ດັງນັ້ນ, ໃນບົດຄວາມສະບັບນີຜ
້
ຂຽນຈະຂໍນາສະເໜີກຽວກັບຄວາມໝາຍ, ພາລະບົດບາດ ລວມເຖິງການດາເນີນທລະກິດຂອງທະນາຄານທລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ວາມີ
ຄືແນວໃດ ໃຫບັນດາທານໄດຮັບຊາບ.
ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍວາດວຍທະນາຄານທລະກິດ (ສະບັບປບປງ) ສະບັບເລກທີ 56//ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ
2018 ໄດການົດວາ “ທະນາຄານທລະກິດແມນສະຖາບັ
ແມນ
ນການເງິນ ທີໄ່ ດຮັບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດການທະນາຄານ ເປນຕົນ
້ ການຮັບ
ຝາກເງິນ, ການສະໜອງສິນເຊືອ
່ , ການໃຫບໍລກ
ິ ານຊາລະ,
ານຊາລະ ການຊື້ ຂາຍເງິນຕາ ແລະ ການໃຫບໍລກ
ິ ານອືນ
່ ຕາມ
ຕາມທີໄ່ ດກາໃນໄວໃນກົດ
ໝາຍ” ໝາຍຄວາມວາ ທະນາຄານທລະກິດ ແມນ ສະຖາບັນທີລ
່ ະດົມເງິນຝາກຈາກສາທາລະນະຊົນ ແລະ ໃຫຜົນຕອບແທນເປນດອກ
ເບຍ ແລວນາເອົາເງິນທີ່ລະດົມໄດນັ້ນໄປປອຍກໃຫປະຊາຊົ
ໄປປອຍກ
ນ, ຫົວໜວຍທລະກິດຕາງໆ ໂດຍໄດຮັບຜົນຕອບແທນຈາກການປອຍກ
ເປນດອກເບຍ ແລະ ທະນາຄານທລະກິດສາມາດໃຫບໍລິການຊາລະຄາສິນຄາ,
ຄາ ຄາບໍລິການ ແລະ ໜີ້ສິນອື່ນຕາມການສັງຈາຍຂອງລກຄາ
ໂດຍຜານກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມື
ມືການຊາລະໃດໜຶ່ງ ພອມທັງດາເນີນການແລກປຽນເງິນຈາກສະກນເງິນໜຶ່ງເປນສະກນເງິນອືື່ນໄດດວຍ
ຕົນເອງ ຫຼື ມອບໃຫນິຕິບກຄົນ ຫຼື ຮານແລກປຽນເງິນຕາໃດໜຶ່ງເປນຕົວແທນກໍໄດ.
ໄດ
ທະນາຄານທລະກິດ ມີພາລະບົດບາດສາຄັນຕໍ ການເຮັດໃຫລະບົບການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສາມາດດາລົງຄົງ
ຕົວຢໄດ ເນື່ອງຈາກທະນາຄານທລະກິດ ເປນຕົວກາງສາຄັນໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ (ເງິນ) ລະຫວາງຜທີ່ມີເງິນເກັບ ໄປຍັງ ຜທີ່
ຕອງການເງິນທຶນ ຊຶ່ງຈະກໍ ໃຫເກີດມີ ການຜະລິດ, ທລະກິດ ແລະ ການສາງວຽກເຮັດງານທາ ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫແກປະຊາຊົນ ສິ່ງຕາງໆ
ເຫຼົານັ້ນເປນແຮງຂັບເຄື
ບເຄື່ອນສາຄັນທີ່ເຮັດໃຫລະບົບການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັ
ສັງຄົມຂອງຊາດຈະເຕີບໃຫຍ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶຶ້ນ. ມາເຖິງ
ປດຈບັນ ຈານວນທະນາຄານທລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຮອດເດືອນພຶດສະພາ 2020 ລວມມີທ
ທະນາຄານທລະກິ
ະນາຄານທລະກິດທັງໝົດ 44 ແຫງ ຊຶ່ງໃນ
ນັ້ນໄດຈັດແບງອອກເປນ: ທະນາຄານທລະກິດລັດ, ທະນາຄານທລະກິດເອກະຊົນ, ທະນາຄານສະເພາະກິ
ກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທລະ
ກິດຕາງປະເທດ ຊຶ່ງບັນດາທະນາຄານທລະກິດຕາງໆເຫຼ
ຕາງໆ ົານີໄ້ ດເຂົ້າມາໃຫການບໍລິການແກລກຄາຢາງກວາງຂວາງທົ
ແກລກຄາຢາງກວາງຂວາງທົວເຖິງດວຍຫຼາກຫຼາຍ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ດວຍເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ທັງຈັດຕັ້ງບກລະດົມແຫຼງທຶນ ແລະ ເປນເຈົ້າການຈັດສັນທຶນໄປສຫົວໜວຍ
ໜວຍທລະກິດ, ການ
ຜະລິດທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ສະໜອງແຫຼ ງທຶນໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ
ຂອງຊາດ, ປະກອບສວນເຂົ້າໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດປະເທດຢາງຕັ້ງໜາ ໂດຍຕາມບົ
ໂດຍ
ດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈາປ 2018 ທີ່ຜານມາ ທະນາຄານທລະກິດມີຍອດ
ການສະໜອງສິ
ສິນເຊື່ອໃຫພາກສວນເສດຖະກິດ ຢໃນລະດັບ 69,052,63 ຕື້ກີບ (ຂະຫຍາຍຕົວ 3,16%
% ທຽບກັບປ 2017) ແລະ ມີ
ອັ ດ ຕາສ ວນຂອງຍອດສິ ນ ເຊື ່ ອ ກວມ 45,30
30% ຕໍ GDP ຊຶ ່ ງ ການປະກອບສວນຂອງສິ ນ ເຊື ່ ອ ແຍກຕາມຂະແໜງການ ຕໍ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອລວມ ມີ: ຂະແໜງອດສາຫະກາ 3,88%, ຂະແໜງການຄາ 1,60%, ຂະແໜງກະສິກ າ 0,36%, ຂະແໜງ
ບໍລິການ 0,30%, ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິກ 0,17%, ຂະແໜງຂົນສົງ 0,0%, ຂະແໜງກໍສາງ -0,73%, ຂະແໜງຫັດຖະ
ກາ -2,09% ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ 0,47%.

ທະນາຄານທລະກິດນອກຈາກການຮັບຝາກເງິນ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ການໃຫບໍລິການຊາລະ ແລະ ການຊື້ ຂາຍເງິນຕາ ທີ່
ເປນການດາເນີນທລະກິດຫຼັກແລວ ທະນາຄານທລະກິດຍັງສາມາດດາເນີນທລະກິດອື່ນ ເປນຕົ້ນແມນ: ການເປນຕົວແທນໃຫບໍລິການ
ທາງດານການເງິນ, ການໃຫຄາປກສາທາງດານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍທະນາຄານຈະມີໜວຍງານ ຫຼື ຜຊຽວຊານສະເພາະທີ່ມາ
ໃຫຄາປກສາກຽວກັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນ, ການໝນໃຊເງິນເຂົ້າໃນທລະກິດ ແລະ ແນະນາກຽວກັບຮບແບບທລະກິດ ຫຼື
ກິດຈະການທີສ
່ າມາດສາງຜົນຕອບແທນໃຫແກຜລົງໄດ, ໃຫບໍລິການເກັບຮັກສາວັດຖຸມີຄາ ແລະ ໃຫບໍລິການອື່ນໆຕາມການອະນຍາດ
ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໃນປດຈບັນ ເຄື່ອງມືຊາລະ ແລະ ລະບົບການຊາລະຂອງບັນດາທະນາຄານທລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ກໍ
ໄດຮັບການພັດທະນາໃຫມີຄວາມກາວໜາ ແລະ ທັນສະໄໝຍິ່ງຂຶ້ນ ສັງເກດໄດຈາກຜະລິດຕະພັນຂອງບາງທະນາຄານ ເຊັ ນ: ການໃຫ
ບໍລິການບັດເງິນຝາກຜານຕ ATM (Automated Teller Machine) ແລະ ເຄື່ອງຮດບັດ POS (Point of Sale), ບັດທະນາຄານ
ຮວມກັນ (LAPS = Lao’s ATM Pool Switch) ເພື່ອຊາລະບັດເງິນຝາກລະຫວາງທະນາຄານທລະກິດ ໂດຍສັງຄົມສາມາດສາມນາ
ໃຊຕ ATM ຂອງຫຼາຍທະນາຄານຮວມກັນໄດ, ການຊາລະ ຄາສິນຄາ ຄາສາທາລະນປະໂພກ ແລະ ຄາບໍລິການອື່ນໆ ຜານລະບົບອິນເຕີ
ເນັດ ແລະ ໂທລະສັບມືຖ,ື ການໂອນເງິນຜານລະບົບໂທລະສັບໃນຮບແບບເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ສະໜອງການບໍລິການໂອນເງິນພາຍໃນ
ປະເທດ ຜານເຄືອຂາຍຂອງແຕລະທະນາຄານແລະ ສະໜອງການບໍລິການໂອນເງິນກັບຕາງປະເທດ ຜານລະບົບຊາລະຂອງສາກົນ ເຊັນ:
ລະບົບ SWIFT, Western Union ແລະ ອື່ນໆ.
ນອກຈາກການດາເນີນທລະກິດທະນາຄານທີ່ໄດກາວມາແລວນັ້ນທະນາຄານທລະກິດ ຍັງສາມາດລົງທຶນໃນທລະກິດທາງ
ດານການເງິນອື່ນ ໂດຍການລົງທຶນສາງຕັ້ງ ຫຼື ເຂົ້າຖືຮນ ໃນບໍລິສັດທີ່ດາເນີນທລະກິດທາງດານການເງິນທີ່ບໍແມນທລະກິດທະນາຄານ ເຊັນ
ທລະກິດຫຼັກຊັບ, ທລະກິດປະກັນໄພ, ທລະກິດເຊົາສິນເຊື່ອ ໃນອັດຕາສວນບໍເກີນ 10% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍເກີນ 20% ຂອງຮນ
ທັງໝົດທີ່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດໃນນິຕິບ ກຄົນນັ້ນ ແລະ ສາມາດລົງທຶນໃນນິຕິບກຄົນອື່ນທີ່ບໍ ແມນສະຖາບັນການເງິນ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕາງປະເທດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ດາເນີນທລະກິດຢາງມີປະສິດທິພາບໂດຍອັດຕາສວນການຖືຮນທັງໝົດໃນນິິຕິບກຄົນອື່ນທີ່ບໍ
ແມນສະຖາບັນການເງິນນັ້ນ ບໍ ໃຫເກີນ 50% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທລະກິດ ຕາມລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຫງ ສປປ
ລາວ ການົດ.
ທັງໝົດທີ່ໄດນາສະເໜີໄປນັ້ນກໍແມນຄວາມໝາຍ, ພາລະບົດບາດ, ບັນດາທລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ທະນາຄານທລະກິດ
ສາມາດດາເນີນໄດ. ຫວັງຢາງຍິ່ງວາ ຂໍມນທີ່ຜຂຽນໄດນາສະເໜີໄປນັ້ນ ຈະເປນປະໂຫຍດແກບັນທານ ແລະ ສາມາດເປນຊອງທາງໜຶ່ງ
ໃນການສາງຄວາມຮັບຮກຽວກັບທະນາຄານທລະກິດ ກໍຄືວຽກງານການທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ໃຫຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
# ບົດຄວາມໂດຍ: ນ. ຄາເບົາ້ ສວໍລະວົງ, ກົມນິຕກ
ິ າ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ
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